
Werkzaamheden 
aan de Zuidpier

Rijkswaterstaat start op 19 juli a.s. met werk-
zaamheden aan de Zuidpier in IJmuiden. 
Met deze werkzaamheden brengen ze de pier 
weer in goede staat. De werkzaamheden du-
ren tot 15 oktober. Gedurende de werkzaam-
heden rijden vrachtwagens met materialen 
de pier op en af. Om dit veilig te kunnen uit-
voeren sluiten we de pier door de weeks af 
voor publiek. Rijkswaterstaat probeert in de 
weekenden de pier te openen, maar dit is af-
hankelijk van weersomstandigheden. Marina 
Seaport blijft gedurende de werkzaamheden 
bereikbaar. Bezoekers van het gebied worden 
ter plekke met gele borden geïnformeerd. 
De scheepvaart kan doorgang vinden. Meer 
informatie www.rijkswaterstaat.nl/nieuws/
archief

Van 30 september tot en met 7 oktober 
2021 vindt de Week van de Ontmoeting 
plaats in Velsen. Deze week bestaat uit 
activiteiten die mensen de mogelijkheid 
biedt om andere mensen te ontmoeten 
en nieuwe sociale contacten te leggen. 
Alleen met elkaar verminderen we ee-
nzaamheid en maken we het bespreek-
baar.  U kunt hier een steentje aan bij-
dragen.

Op 18 mei 2021 sloot gemeente Velsen zich 
aan bij ‘Eén tegen Eenzaamheid’. Dit is een 
landelijke coalitie die zich richt op het ver-
minderen van eenzaamheid onder ouderen. 
Velsen richt zich niet alleen op ouderen, maar 
op alle inwoners die op wat voor manier dan 
ook eenzaamheid ervaren. Tijdens de Week 
van de Ontmoeting brengen we verschillende 
activiteiten onder de aandacht.

Oproep
We zijn op zoek naar organisaties en ini-
tiatieven van inwoners die, door een spe-
ciale activiteit in deze week te organiseren, 
een bijdrage willen leveren aan de Week van 
de Ontmoeting. Op deze manier hopen wij 
samen met u een programma met laagdrem-
pelige activiteiten in Velsen op te stellen. Dit 
kan een activiteit zijn vanuit een organisatie, 
maar ook een mooi initiatief vanuit inwoners 
is mogelijk(bijvoorbeeld wandelmaatje, knut-
selclub, sporten, leeskring etc.). U kunt daarin 
een belangrijke rol spelen!

Aanmelden
Voor meer informatie en/of het aanmelden 
van één (of meerdere) activiteit(en) kunt u bij 
gemeente Velsen terecht via weekvandeont-
moeting@velsen.nl. Aanmelden is mogelijk 
tot 1 september.

Meld uw activiteit aan voor 
de Week van de Ontmoeting: 
Samen tegen eenzaamheid!

 Gemeentegids 
Velsen 2021 

Velsen geeft ook dit jaar weer een 
papieren én online gemeentegids 
uit. 
U vindt de online gemeentegids op 
www.velsen.nl/actueel/gemeentegids. 
De papieren gemeentegids ligt voor u 
klaar bij bibliotheken, wijk/woonzorg-
centra en buurtcentra in Velsen. En bij 
het gemeentehuis natuurlijk.

Vragen of opmerkingen over de 
gemeentegids
De gemeente houdt de gegevens bij over 
het gemeentebestuur, adviesorganen 
en -commissies, de ambtelijke afdelin-
gen en de plattegronden van Velsen met 
straatnamenlijst. Vragen of opmerkin-
gen daarover kunt u sturen naar com-
municatie@velsen.nl of bel naar 
14 0255 (zonder netnummer). 

De rest van de gids wordt bijgehouden 
door de vormgever FMR Producties 
Deze kunt bereiken via 0223-661425 of 
per mail via info@fmrproducties.nl. 

Infopagina Wilt u op de hoogte blijven van de bekendmakingen in uw 
buurt? Abonneer u op de e-mailservice, download de app of 
bekijk de berichten online op www.overheid.nl/overuwbuurt 

Mededelingen

Beste Velsenaren, 
 
Toen we afgelopen maart de winter achter 
ons lieten, werden we geconfronteerd met 
de harde realiteit van corona. Na een korte 
tijd van verlichting in de zomer, zette half 
augustus de tweede golf in. Inmiddels is het 
november, de dagen worden donker en de 
volgende winter komt eraan. 

De afgelopen weken steeg het aantal besmet-
tingen snel in Nederland en in Velsen. De 
maatregelen zijn aangescherpt. Dat was en is 
nodig omdat meer besmettingen meer zieke 
medeburgers betekenen. De ziekenhuizen en 
de IC-afdelingen lopen vol. Velsen heeft

Een andere Facebook Live Sessie
Het is goed om hierover samen te spreken. 
Ik kijk altijd uit naar Facebook Live, waarin 
we bespreken over waar we samen doorheen 
moeten. Komende vrijdag om 16.00 uur zit ik 
opnieuw voor je klaar. Dit keer doen we het 
wel net anders. Voorheen sprak je alleen met 

mij, nu kun je ook vragen 
stellen aan wethouder 
Jeroen Verwoort. Hij 
gaat over de onze ge-
meenschap krijgen het 
zwaarder. 

Jouw burgemeester, 
Frank Dales

 

Het plantseizoen is aangebroken. Dit bete-
kent dat de beplanting aangebracht kan 
worden in de Kennemerlaan. In opdracht 
van gemeente Velsen is De Bie Buitenwerken 
hier deze week mee gestart. 
Bij de herinrichting van de Kennemerlaan is 
ruimte gemaakt voor 1.125 m2 extra groen. 
“Met deze extra beplanting nemen we weer 
een stap in het vergroenen van Velsen”, zegt 

wethouder duurzaamheid en groen Sebas-
tian Dinjens. “Groen zorgt ervoor dat water 
beter weg kan lopen en is belangrijk om wa-
teroverlast in de toekomst te voorkomen. 
En hoe meer groen hoe trotser bewoners 
zijn op hun buurt.”  In de plantvakken komt 
een mix van sierheesters en vaste planten te 
staan, waaronder een dwergvlinderstruik.  
Komend voorjaar gaat alles bloeien.

Het plantseizoen is aangebroken

Velsen wordt groener

Overkappingen MKB
Om ondernemers tijdens de coronacrisis 
zoveel mogelijk te ondersteunen, heeft 
het college op 3 november 2020 besloten 
om tijdelijke overkappingen bij MKB-
ondernemingen tot 1 april 2021 te gedo-
gen. Voor de horeca was deze regeling al 
eerder van kracht. 
Verschillende ondernemers stellen van-
wege de coronamaatregelen een maxi-
mum aan het aantal klanten in hun 
zaak. Hierdoor kan het  zijn dat klanten 
soms buiten moeten wachten voordat zij 
naar binnen kunnen. In de regenachtige 
herfst- en winterperiode kan het buiten 
wachten ertoe leiden dat mensen weglo-
pen. Voor ondernemers betekent dit ver-
lies aan omzet. Verschillende onderne-
mers (waaronder winkeliers) hebben 
aangegeven dat ze graag een tijdelijke 
overkapping bij hun onderneming willen 
plaatsen. Het college wil hier graag aan 
tegemoet komen. 
Meer informatie op www.velsen. nl

14 0255 info@velsen.nl velsen.nl gemeentevelsen gemvelsen gemeente_velsen

Met subsidie zonne panelen op het dak van uw bedrijf!
Heeft u al zonnepanelen geplaatst op uw bedrijfsdak door gebruik te maken van de SDE++ 
subsidie vanuit de Rijksoverheid? Zo niet, Vereniging GreenBiz IJmond kan u samen met 
bureau Over Morgen helpen bij de realisatie van een zonnestroominstallatie op uw dak. 
Tem. Edi cone la num idendi omnimi, quiatur modit dollo quae nis es quatior magnatio.
Meer informatie op: overmorgen.nl/verzilveruwdak/

Infopagina Wilt u op de hoogte blijven van de bekendmakingen in uw  
buurt? Abonneer u op de e-mailservice, download de app of  
bekijk de berichten online op www.overheid.nl/overuwbuurt 
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Nieuws van de raad
Besproken in de sessies
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sant est, ut fugia illupta turibus doluptatio 
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lis quundelibus et esequiant .
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Geef uw mening over 
de gebiedsvisie Pont 
tot Park

IJmuiden is met het strand, de duinen en de 
haven een veelzijdige en aantrekkelijke plek 
om stedelijk te wonen en te ondernemen. 
Zeewijk en Oud-IJmuiden zijn door de ver-
nieuwing van afgelopen jaren daar mooie 
voorbeelden van. In het gebied tussen het 
Pontplein en het Stadspark is alleen nog 
veel meer mogelijk voor bijvoorbeeld start-
ers, gezinnen, ouderen en ondernemers. De 
urgentie om dit deel van IJmuiden klaar te 
stomen voor de toekomst wordt steeds grot-
er. Met de vernieuwingsplannen van Won-
ingbedrijf Velsen doet zich nu een unieke 
kans voor om IJmuiden een ander gezicht 
te geven. Daarom heeft de gemeente Velsen 
over het gebied nagedacht en de mogelijk-
heden uiteengezet in de gebiedsvisie Pont 
tot Park. Een exacte invulling is dit niet. Het 
is een denkrichting, de start van het gesprek. 
U kunt meedenken over de kwaliteitsslag die 
we in dit gebied kunnen maken door voor 
4 september de enquête in te vullen via 
www.velsen.nl/pont-tot-park.  

Jongeren in Velsen kunnen zich van 
12 juli t/m 22 augustus inschrijven 
voor zomerse activiteiten! In het pro-
gramma staan activiteiten zoals voet-
ballen, kickboksen, mountainbiken 
en zelfs een kookworkshop. Alle ac-
tiviteiten zijn te vinden op: velsen.nl/
zomerpret. 

Activiteiten
Het programma bevat activiteiten voor 
jeugd van 4 tot en met 23 jaar. Bijna elke 
dag van de vakantie is er een activiteit op 

het gebied van sport, spel, theater 
of muziek. Houd de website in de 
gaten, want elke week worden 
er weer nieuwe activiteiten toe-
gevoegd. Meld je snel aan via 
www.velsen.nl/zomerpret. 

Het programma is tot stand ge-
komen door een samenwerking 
met onder andere Stichting Wel-
zijn Velsen, het Sportloket en 
SportSupport. 

Zomerprogramma 
voor jeugd

Foto: Floris M. Oosterveld 



Aanvragen omgevingsvergunning

IJmuiden
• Lierstraat 48, plaatsen erker met en-

treeluifel (05/07/2021) 81872-2021
• Sam Vlessinghof 1 – 84, realiseren 

nieuwe fi etsenstalling (06/07/2021) 
82423-2021

• Snelliusstraat 95, plaatsen dakopbouw 
(06/07/2021) 82703-2021

• Monnickendamkade 1, tijdelijk (5 jaar) 
uitbreiden bedrijf met 3 nissenhut-
ten en 1 machineloods (08/07/2021) 
84065-2021

• Lagersstraat ong. (kavel 8) , bouwen 
woning (09/07/2021) 84623-2021

• Deutzstraat ong. (kadastraal Q2057 
en 2058), bouwen 38 bedrijfsunits 
(09/07/2021) 84817-2021

Velsen-Zuid
• Heuvelweg 8, gebruik voor sporteve-

nementen Strong Viking op 16-17 ok-
tober 2021 (inclusief op- en afb ouw) 
(08/07/2021) 83782-2021

Santpoort-Noord
• Hoofdstraat 170-172, verbouwen win-

kel/opslagruimte naar 5 appartemen-
ten (05/07/2021) 82121-2021

• Biezenweg 70, bouwen woning 
(08/07/2021) 83615-2021

Velserbroek
• J. Paxtonstraat 26, plaatsen raamkozijn 

(voorzijde) (07/07/2021) 83257-2021
• Kerkenmaaijerskamp 5, vergroten 

1e en 2e verdieping (achterzijde) 
(08/07/2021) 84235-2021

• Lieskamp 9, plaatsen dakkapel (voor-
zijde) (09/07/2021) 84794-2021

Verlengen beslistermijn 
IJmuiden
• Lagersstraat ong. (kavel 14),  bouwen 

hoekwoning (05/06/2021) 46256-
2021

• Houtmanstraat 37, verbouwen tot 
woning, plaatsen nieuwe achtergevel 
(08/07/2021) 54509-2021

Driehuis
• Hiëronymus van Alphenlaan 7, groot-

schalig verbouwen woning (vergroten 
begane grond en verdiepingen, verho-
gen kap, buitengevelisolatie, vervangen 
vloeren, plaatsen kelder) (05/07/2021) 
20495-2021

• Driehuizerkerkweg 59A, wijzi-
gen erker, wijzigen voor- en zijgevel 
(05/07/2021) 58106-2021

Velserbroek
• De Weid 32, plaatsen dakkapel (voor-

zijde) (05/07/2021) 57885-2021

Ingetrokken aanvragen 
omgevingsvergunning
Velsen-Noord
• Pontweg 1 D, legaliseren plaatsen nieu-

we kozijnen (06/07/2021) 68875-2021
Santpoort-Zuid
• Louise de Colignylaan 9 en 11, Isoleren 

2 daken (05/07/2021) 137793-2020

Buiten behandeling gestelde 
aanvraag omgevingsvergunning
Velserbroek
• Galle Promenade 117, plaatsen tuinhek 

(06/07/2021) 59088-2021

Ingediende aanvragen evenemen-
tenvergunningen APV artikel 2:10
IJmuiden
• ‘Nieuwjaarsduik’, op 1 januari 2022 van 

12:00 tot 13:30 uur, locatie: Kennemer-
strand (07/07/2021) 83304-2021

Velsen-Zuid
• ‘Strong Viking Brother Edition 2021’, 

op 16 en 17 oktober 2021 van 08:00 
tot 21:00 uur, locatie Heuvelweg 8 
(07/07/2021) 83457-2021

Verleende omgevingsvergunnin-
gen - reguliere procedure
IJmuiden
• Grahamstraat 223, plaatsen dakop-

bouw (06/07/2021) 77625-2021
• Kortenaerstraat 64 en 66, wijzigen 

voorgevels (06/07/2021) 47993-2021

• Sparrenstraat 39, plaatsen dakopbouw 
(08/07/2021) 47555-2021

• Herculesstraat 42, plaatsen erker met 
luifel, wijzigen aanbouw (zijgevel) 
(08/07/2021) 66026-2021

• Dokweg 38, legaliseren overhead-
deur en vloeren (intern) (08/07/2021) 
38097-2021

• Lagersstraat ong. (kavel 14), bouwen 
hoekwoning (08/07/2021) 46256-2021

• Iepenstraat 15, plaatsen dakopbouw 
(08/07/2021) 63688-2021

Velsen-Zuid
• Meervlietstraat 34, aanbrengen rook-

kanaal, dakvenster, erfafscheiding 
(08/07/2021) 68166-2021(Rijksmonu-
ment)

Velsen-Noord
• Ladderbeekstraat 83 en 85, plaatsen 

dakopbouw (achterzijde) (08/07/2021) 
60762-2021

Santpoort-Noord
• Rijksweg 326, plaatsen dakopbouw 

(06/07/2021) 76386-2021
• Biezenweg 70, plaatsen toegangspoort 

(08/07/2021) 42637-2021
• Kerkerinklaan 23, bouwen aanbouw 

(begane grond en 1e verdieping) en 
dakterras (08/07/2021) 39071-2021

• Voorplaats 38, plaatsen dakopbouw 
(08/07/2021) 58292-2021

Ontwerpbesluit omgevingsvergun-
ning –uitgebreide procedure
Velserbroek
• Linie 2A te Velserbroek, het innemen 

van een ligplaats voor een woonschip 
(13/07/2021) W11.000589 / 12867-
2020

Santpoort-Zuid
• de Veenen 14 te Santpoort-Zuid, 

het realiseren van een permanente 
paardenbak met 6 verlichtingspalen 
(13/07/2021)  6418-2018)

Verleende standplaatsvergunnin-
gen APV artikel 5:15 

IJmuiden
• ‘Verkoop ijs’, van 16 juli tot 1 oktober 

2021, locatie: Pleintje IJmuiderslag te 
IJmuiden (08/07/2021) 65625-2021

Verleende evenementenvergun-
ning APV artikel 2:10
IJmuiden
• ‘Koff erbakmarkt’, op 10 en 24 juli 2021, 

14 augustus 2021, 4 september 2021 
van 07:30 uur tot 16:00 uur, locatie: 
Plein 1945 (08/07/2021) 72055-2021

• ‘Snuff elmarkt’, op 17 juli 2021, 7 en 21 
augustus 2021, 9 september 2021 van 
07:30 uur tot 16:00 uur, locatie: Lange 
Nieuwstraat (08/07/2021) 72063-2021

Velsen-Zuid
• ‘3 Nations MTB Cup’, op 10 juli 2021 

van 08:30 tot 20:30, op 11 juli 2021 
van 08:30 tot 18:00 uur Locatie: begin- 
eindpunt Heuvelweg 15 (06/07/2021) 
29711-2021

Overige bekendmakingen
• Paraplubestemmingsplan woning-

splitsing en onzelfstandige bewoning

• Bestemmingsplan Missiehuis Park, 
Driehuis

• Individuele gehandicaptenparkeer-
plaatsen aan: 

     - Jan Pieterszoon Coenstraat 101
     - Gijzenveltplantsoen 19
     - Waalstraat 47
     - De Ruyterstraat 84
     - Popelstraat 5
     - Kennemerlaan 120

Een papieren versie van de bekendmak-
ingen ligt bij: Gemeentehuis Velsen, 
Dorpshuis Het Terras, Buurtcentrum 
De Dwarsligger, Buurthuis De Brulboei, 
Wijkcentrum De Stek, Wijkcentrum De 
Hofstede, Bibliotheek IJmuiden, Biblio-
theek Velserbroek, uitleenpunt Huis ter 
Hagen en uitleenpunt de Moerberg.

Bekendmakingen

Informatie over corona
rijksoverheid.nl/corona
0800-1351 (tussen 08.00 uur en 20.00 uur)

Informatie over testen 
Coronatest.nl
0800-1202 (tussen 08.00 uur en 20.00 uur)

Informatie over vaccinatie 
coronavaccinatie.nl
0800 – 1351 (tussen 08.00 uur en 20.00 uur)
rivm.nl/covid-19-vaccinatie/vragen-antwoorden

Corona nieuws

Informatie over thuisquarantaine
Rijksoverheid.nl/quarantaine
Website met contactgegevens hulp- en luisterlijnen  

Steunmaatregelen verlengd
Bent u ondernemer en heeft u nog geen of weinig inkomen door de coronacrisis? 
Vanwege de coronacrisis heeft de overheid het pakket met steunmaatregelen verlengd 
tot en met 30 september.  Deze verlenging van de Tozo kunt u nu aanvragen via 
www.velsen.nl/tijdelijke-overbruggingsregeling-zelfstandig-ondernemers-tozo. 

Ook is er de TONK voor mensen die hun woonkosten niet meer kunnen betalen, nadat hun 
inkomen door de coronacrisis minder is geworden. Deze regeling is ook verlengd. 
Meer informatie hierover leeft u op www.velsen.nl/tonk-uitkering

alleen  samen  krijgen we 
corona onder controle

Meer informatie en voorwaarden: 
rijksoverheid.nl/coronavirus 

of bel 0800-1351 

Horeca

Coronamaatregelen tijdens de zomer 
 

Het aantal coronabesme�ingen stijgt sneller dan verwacht. Dat zorgt voor een onzekere zomer.  
Daarom gelden van 10 juli 6.00 uur ’s ochtends tot en met 13 augustus uit voorzorg extra maatregelen.

9 juli 2021

Klachten?  
 
Blijf thuis en laat je 
direct testen.

TestenHoud 1,5 meter  
afstand. 
 
Geef elkaar de ruimte.

 .

AfstandWas vaak je handen. 
 
Hoest en nies in je 
elleboog.

Wassen

Basisregels

Toegankelijke versie: 
rijksoverheid.nl 

Evenementen en cultuur
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Het aantal coronabesmettingen stijgt sneller dan verwacht. 
Dat zorgt voor een onzekere zomer. Daarom gelden van 10 juli 
6.00 uur ‘s ochtends tot en met 13 augustus uit voorzorg 
extra maatregelen.




